CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

866 /KH-SGDĐT

KẾ HOẠCH
Phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa
trong ngành Giáo dục
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất
thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế
hoạch phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND; quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động, học sinh, học viên thay đổi hành vi, thói quen sử dụng đồ nhựa và túi
ni lông sử dụng một lần, khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với
môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con
người và hệ sinh thái.
- Tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình về thực hiện phong trào
“Chống rác thải nhựa”; chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu.
2. Yêu cầu
- Phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị; đảm
bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng bộ, chặt chẽ trong phối hợp
triển khai thực hiện Kế hoạch. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải gắn liền
với đôn đốc, kiểm tra, giám sát.
- Huy động được sức mạnh tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động bảo vệ
môi trường, chống rác thải nhựa trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh.
- Nội dung, hình thức thực hiện phong phú, cụ thể, phù hợp với từng cấp
học, bậc học và chỉ đạo của các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,
sự đồng thuận trong thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo
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- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 33/CT-TTg, Kế
hoạch số 42/KH-UBND và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,
Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, chống rác thải
nhựa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học
viên, cha mẹ học sinh, học viên trong toàn Ngành.
- Tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động, học sinh, học viên về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa,
hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi
trường.
- Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, cụ thể, phù hợp với từng
cấp học, bậc học, cụ thể: gắn với các sự kiện, hoạt động truyền thông lớn của
Tỉnh kỷ niệm các ngày lễ về môi trường như: Ngày môi trường thế giới (05/6),
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tháng 9) ...; thông qua các kênh thông tin
truyền thông trong và ngoài Tỉnh như: phát thanh, truyền hình, báo chí ...; thông
qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn trong
nhà trường; các chương trình giáo dục chính khóa và ngoại khóa của các cấp
học, bậc học; thông qua xây dựng, triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình,
sáng kiến, giải pháp tăng cường phân loại rác thải nhựa và các hoạt động tuyên
truyền khác.
2. Công tác phân loại và giảm thiểu chất thải nhựa
- Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi nilông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp
đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn...; không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, bóng
bay, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở, trường học,
trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện
khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.
- Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tại công sở, trường học; bố trí
thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; không được để lẫn chất
thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế với chất thải hữu cơ.
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch sổ 41/KH-ƯBND ngày
21/02/2019 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh.
3. Công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục
- Lồng ghép giáo dục nội dung phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu
chất thải nhựa, phân biệt ô nhiễm và cách xử lý vào các hoạt động giáo dục
trong nhà trường.
- Triển khai, tổ chức dạy và học nội dung bảo vệ môi trường, phân loại và
giảm thiểu chất thải nhựa trong Tài liệu giáo dục địa phương thiết thực, hiệu
quả.
- Nghiên cứu tham mưu đưa nội dung phân loại chất thải và giảm thiểu
chất thải nhựa thành một tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn.
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- Phát động và tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, tuyên truyền viên, nghiên cứu
khoa học về phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải nhựa trong và ngoài nhà
trường phù hợp với các cấp học, bậc học.
- Khuyến khích xây dựng các mô hình kiểu mẫu phân loại rác thải; phòng,
chống rác thải nhựa để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong toàn
Ngành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Sở
- Văn phòng: (1) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế
hoạch của các đơn vị; (2) Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, tham mưu cho Sở
GDĐT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
- Phòng Giáo dục phổ thông: (1) Tham mưu chỉ đạo dạy và học lồng
ghép, tích hợp giáo dục nội dung phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu chất
thải nhựa; (2) Phát động nghiên cứu khoa học về phân loại chất thải và giảm
thiểu chất thải nhựa tại các cơ sở giáo dục.
- Các đơn vị thuộc Sở: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa Kế
hoạch để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chủ
động đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ để tham mưu với Lãnh đạo Sở
điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ theo mục tiêu của Ngành. Báo cáo kết quả
thực hiện trước 10/12/2021 (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở
- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh,
học viên các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- Căn cứ Kế hoạch của Ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Kế
hoạch của đơn vị, cụ thể hóa Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả
các nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Văn
phòng Sở) trước 10/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục
thường xuyên
- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động, học sinh và học viên các văn bản chỉ đạo
của các cấp.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng
Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND.
- Căn cứ Kế hoạch của Ngành và của địa phương theo chức năng, nhiệm
vụ, xây dựng Kế hoạch của đơn vị, cụ thể hóa Kế hoạch để tổ chức triển khai
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
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- Báo cáo cấp có thẩm quyền và Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) kết quả
thực hiện trước 10/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phân loại chất thải và giảm thiểu chất thải
nhựa trong ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức
triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.
Người ký: Lê Thị Phượng
Thời gian ký: 30.03.2021

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Sở TN&MT;
- Phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở;
- TT GDNN-GDTX các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Châu Hoài Thu
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